Hej och välkommen till Nordpol – din studentförening!
Vi vill börja med att gratulera dig för att du har valt att studera vid Umeå Universitet och
Politices Kandidat programmet. Vi gratulera dig för vi vet att det är tre fantastiska år som du
har framför dig i detta nu. Detta brev är från din studentförening, Nordpol, och innehåller
lite matnyttig information inför kursstarten samt mottagningen. I detta brev hittar du
även själva schemat för mottagningen som börjar den 1 september.
Nordpol arbetar för att förbättra studiemiljön och arrangera sociala aktiviteter för våra
medlemmar, som t.ex. sittningar, grillkvällar, gästföreläsningar och sportaktiviteter är vanliga
aktiviteter och vi finansierar även er mottagning. Sådant som förgyller din vardag som student
helt enkelt.
Vi får våra pengar från Umeå Studentkår som vi är en underförening till, därför ser vi gärna
att så många som möjligt av er går med i studentkåren. Detta för att vi ska kunna fortsätta
vår verksamhet. Ett medlemskap i kåren innebär flera förmåner, de tillhandahåller
utbildningsbevakning för att säkerställa att vår utbildning håller hög kvalitet, kåren företräder
studenters rättigheter (som en fackförening), man får även mecenatkortet som ger alla
studentrabatter (och gör att man kommer in på studentpubarna) och studenttidningen
Vertex.
Det är inte längre är obligatoriskt att vara medlem i kåren men för ett medlemskap i
studentföreningen Nordpol krävs att du är medlem i kåren. Alla får delta vid Nordpols
aktiviteter men vi företräder endast medlemmar och förmåner som programmets väska
tillhandahålls endast av Nordpols medlemmar. Detta gör att man får mycket valuta för
pengarna man betalar för ett medlemskap i kåren och därmed också i Nordpol. Vi kommer
att sälja kårmedlemskap för till våra studenter under mottagningen.
Vi kommer ha ett årsmöte under hösten, då får ni som vill engagera er i styrelsen chansen att
vara med. Ni kommer att arbeta för att göra vår studietid så bra som möjligt samtidigt som ni
lär er hur en styrelse arbetar och därmed får en god merit inför arbetslivet.
Har ni några frågor tveka inte att kontakta oss!
Med vänliga hälsningar,
Nordpols styrelse, genom ordförande Johanna Ask
ordforande@nordpol.se
Mer information om Nordpol samt mottagningen hittar ni på vår hemsida: www.nordpol.se

